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         . 

 

znak sprawy: KG.261.1.2020  

 

 

Zamawiający : 

 

Szkoła Podstawowa  nr 18  im. Macieja Rataja w Lublinie, Al. Jana Długosza 8, 20-054 

Lublin 

 

 

 

reprezentowana przez : 

DYREKTOR SZKOŁY KATARZYNA ORZEŁ 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia publicznego na usługi o wartości szacunkowej poniżej 214  000 euro: 

 

 

 

 

na prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych  

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin – Listopad  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 24 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

1) Zamawiający : 

Szkoła Podstawowa  nr 18  im. Macieja Rataja w Lublinie, Al. Jana Długosza 8, 20-

054 Lublin 

reprezentowana przez:  Katarzyna Orzeł -  Dyrektora Szkoły. 

 

2) Adres : 

Al. Jana Długosza 8, 

 20 – 054  Lublin 

NIP: 712-24-77-853 

REGON: 431030125 

  

 tel. 81 533 54 20 

WWW: https://sp18.lublin.eu/ 

Strona bip: https://biuletyn.lublin.eu/sp18  

E-mail:  poczta@sp18.lublin.eu 

pow. Lublin, woj. Lubelskie 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługi  o wartości poniżej 214 000 euro na podstawie 

art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.–Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ).   

 

Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej: 

 

a) pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1943 )   

b) pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

c) pojęcie rozporządzenie – dotyczy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia . 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie 

usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja 

w Lublinie.  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki  szkolnej w tym :  

1. Świadczenie usług  żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18.   

2. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany 

jest wykonywać zamówienie  w pomieszczeniach szkoły, opis pomieszczeń 

https://biuletyn.lublin.eu/sp18
mailto:poczta@sp18.lublin.eu
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/37727/D2018000199301.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/37727/D2018000199301.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/37727/D2018000199301.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/37727/D2018000199301.pdf
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stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca może korzystać z narzędzi 

stanowiących wyposażenie szkoły (wykaz narzędzi wyszczególniony jest 

w załączniku nr 1 do SIWZ (załącznik nr 1 Wykaz narzędzi).  W związku 

z użyczeniem pomieszczeń szkoły oraz możliwością wykorzystania pomieszczeń 

stołówki do celów komercyjnych tj. sprzedaży obiadów innym osobom niż 

uczniowie szkoły Podstawowej nr 18  zamawiający będzie pobierał czynsz 

miesięczny w kwocie 1500 zł netto. Dodatkowo zamawiający  pobierze kaucje 

zabezpieczającą w wysokości i warunkach określonych we wzorze umowy. 

 

        Ad.1  

 

Przedmiotem zamówienie jest przygotowywanie i podawanie  obiadów dla uczniów 

szkoły podstawowej nr 18 w pomieszczeniach określonych w załączniku nr 1 do 

SIWZ(załącznik nr 1 – wykaz pomieszczeń). Szacunkowa ilość obiadów wynosi do 350 

dziennie. Zamawiający szacuje, że przez cały okres zamówienia ilość posiłków  

wyniesie nie więcej niż 130 000 obiadów. 

 

Rozliczenie za obiady  wydane uczniom Szkoły Podstawowej nr 18  będzie 

wypłacane wykonawcy na warunkach określonych w umowie.  

 

Zamawiający ustala wsad do kotła na poziomie 3,70 zł i przyjmuje, że jest to koszt 

zakupu produktów do wytworzenia jednego obiadu. Kwota ta będzie zbierana przez 

zamawiającego od uczniów (rodziców, opiekunów uczniów) Szkoły Podstawowej 

numer 18. Zamawiający będzie refundował uczniom Szkoły Podstawowej nr 18 

różnicę pomiędzy wsadem do kotła a kosztem całkowitym obiadu. Refundacja 

dotyczyć będzie tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 18.  

Podana ilość obiadów jest szacunkowa i może ulec  zmianie .  

 

 Wydawanie obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 01.01.2021 r.- do 

30.06.2022 r od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu ferii letnich, zimowych 

i dni wolnych od pracy  w godzinach  1100-1500 

W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, wydawanie 

obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

 

Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis 

z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości 

Zamawiającego i umieszczenie w gablocie przy stołówce szkolnej. Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym 

jadłospisem. 

 

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa. 

 

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane 

w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  łącznie 

z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 

Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty 

spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być 

przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 

Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: 
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1. zupa: gramatura minimum  250 ml i kaloryczność minimum 200 kcal, 

2. drugie danie: gramatura minimum 400 gram i kaloryczność minimum  600 

kcal, 

3. deser: np. kompot, owoc, napoje owocowe lub warzywne o poj. minimum  

200 ml. 

 

Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

1. jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się 

w tym samym tygodniu, 

2. w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim 

daniem mięsnym (z przewagą drobiowego),  

3. co najmniej 1 raz obiad z drugim daniem rybnym.  

4. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej 

jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez dodatków 

konserwujących,  barwiących, sztucznie aromatyzowanych, 

5. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, 

okazjonalnie smażone, 

6. do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów spożywczych  - 

oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane zaś do 

smażenia olej roślinny rafinowany, stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, 

w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane 

stosowanie jaj, cukru i soli (obniżona zawartość sodu) 

7. ważna jest estetyka potraw i posiłków. 

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym 

standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie 

z normami HACCP.  

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin 

z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych 

usług.  

 

Zamawiający zaleca żeby wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zapoznał  

się ze stanem technicznym  pomieszczeń ,urządzeń, instalacji .itp.  

 

Transport posiłków powinien odbywać się w naczyniach zapewniających właściwą 

ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw . 

 

Wykonawca  przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane 

z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki 

szkolnej takie jak : 

 porcjowanie posiłków 

 nalewanie zupy  do  waz i umieszczenie ich na stolikach  

 nalewanie i podawanie zupy na stoliki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 
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 rozkładanie i zbieranie talerzy i sztućców  

 codzienne  sprzątanie pomieszczeń jadalni po posiłkach  

 organizacja zbierania należności za wydawane posiłki oraz terminowe 

rozliczanie się z działem księgowości szkolnej za dzierżawione pomieszczenia 

 organizacja zgłoszeń odpisów za nie korzystanie z posiłków (zwolnienia 

lekarskie). 

 

Koszty związane z  dystrybucją, wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, 

sprzątaniem stołówki ,wywóz resztek poobiadowych ponosić będzie Wykonawca. 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do : 

 utrzymania  czystości i porządku na terenie stołówki i pomieszczeń  

kuchennych zgodnie z  wymogami  odpowiednich służb sanitarnych; 

 wyposażyć  na własny koszt wynajęte  pomieszczenia   w urządzenia  

i naczynia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej; 

 na własny koszt Wykonawca   przeprowadzi   niezbędne  prace  remontowe  

pomieszczeń przeznaczonych  do prowadzenia działalności; 

 na własny koszt Wykonawca przeprowadzać będzie konserwacje, naprawy, 

przeglądy okresowe, zgodnie z technologią użytkowania i prawem 

budowlanym. 

 

        Ad.2  

 

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych i magazynowych określonych w załączniku nr 1 

do SIWZ.  

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych 

z korzystaniem z mediów.  

 

Opłata miesięczna za używane media naliczana jest  następująco: 

a) gaz na podstawie faktury (wykonawca jedyny odbiorca gazu) 

b) woda , energia elektryczna (naliczanie wg. wskazań podliczników) 

c) centralne ogrzewanie (naliczane proporcjonalnie w ilości dzierżawionej 

powierzchni w stosunku do całkowitej powierzchni  szkoły). 

d) podgrzanie ciepłej wody użytkowej i wywóz śmieci (rozliczany ryczałtem) 

Opłata okresowa za przeglądy gazowe, kominowe i wentylacyjne na  podstawie 

faktur, rachunków wystawianych dla zamawiającego . 

 

Czynsz miesięczny w kwocie 1500 zł netto za używane pomieszczenia, które będą 

mogły być wykorzystywane do celów komercyjnych, tj. produkcji i sprzedaży 

obiadów nie tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18. 

  

              Należności  za media i czynsz płatne do 21 dnia kolejnego miesiąca na 

podstawie faktury.   

 Zamawiający na poczet należności za używane media i czynsz pobierze 

kaucje zabezpieczającą w wysokości i warunkach określonych we wzorze umowy.   

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy świadczenia usług (przygotowywania 

posiłków) w pomieszczeniu zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej 

SIWZ i wzorze umowy.  

 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 

 

55.3210.00-6 usługi przygotowania posiłków 

55322000-3 usługi gotowania posiłków 



Strona 6 z 24 

55320000-9 usługi podawania posiłków 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

 

01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.   

 

VI. Informacja o podwykonawcach. 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę 

z wyłączeniem kluczowych części zamówienia niżej wymienionych.  

Zamawiający  zastrzega obowiązek  wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na usługi. 

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania usługi  związanej 

z wytworzeniem i przygotowywaniem posiłków.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. (nie dotyczy czynności 

zastrzeżonych)  

VIII. Umowa ramowa. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

IX. Oferty wariantowe, oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:  

 

 

X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

 

XI. Zamawiający określa w opisie zamówienia wymagania  określone  w art. 29 ust. 3 

a  ustawy. 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 

1) Osoby wytwarzające i przygotowujące posiłki (w szczególności: 

kucharz/kucharka); 

2) Osoby biorące udział przy wydawaniu posiłków; 

3) Osoby sprzątające pomieszczenia kuchenne i stołówki. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1-3 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1-3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1-3 

czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

XII. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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1)    nie podlegają wykluczeniu 

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa 

szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku); 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa 

szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku);  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

w tym okresie, świadczył w sposób należyty usługę polegającą na  przygotowywaniu  

i dostarczaniu  gorących posiłków (obiadów), przez okres co najmniej 10-u kolejno 

następujących po sobie  miesięcy o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto 

w ramach jednego zamówienia, kontraktu lub umowy, każda.  

 

Wyjaśnienie:  

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego świadczenia usługi/usług 

polegających na przygotowywaniu i dostarczeniu gorących posiłków w (obiadów) 

w ramach jednego zamówienia, umowy, kontraktu  przez okres minimum 10-u 

kolejno następujących po sobie  miesięcy o wartości  nie mniejszej niż 200 000 zł 

brutto każda  oraz  dostarczenie zamawiającemu dowodów potwierdzających 

należyte wykonanie usług/usługi żywieniowych/ej .  

Dowody akceptowalne przez zamawiającego określa rozporządzenie w sprawie 

rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

3. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust.1 ustawy  dokona w pierwszej kolejności  

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu 

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , uchyla się 

od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o ile jest ono wymagane, zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie istnieją 

podstawy wykluczenia.  

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy , z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się:  

 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo 

ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo:  

a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
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– Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ;  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 2;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 

informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na 

czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać 

mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą karył  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
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istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

Na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8  ustawy z postępowania o udzielenie 

zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:  

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe;  

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24  ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

 

A. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą:  

 

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub  SIWZ, 

które stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 

 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:  

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust.  

 

W niniejszym postępowaniu zamawiający zastrzegł kluczowe czynności do 

samodzielnego wykonania przez wykonawcę. 

 

 

B. Informacje o dokumentach składanych na wezwanie zamawiającego. 

 

Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w rozdział XII SIWZ, tj.  
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1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

 

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu; 

(zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdział XII ust. 2 pkt. c) . 

 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu zamawiający żąda  następujących dokumentów (dotyczy art. 24 

ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy ): 

 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

2)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.  2, pkt 1–3 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 

w ust. 3  pkt. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

tego terminu. 

 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 , zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby.  

 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy, składane 

są w oryginale. 

 

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 

mowa w ust. 1 i 2 , składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której 

mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wymaganym niniejszą SIWZ.  

 

Wykonawca może wykorzystać w oświadczeniach  nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

 

2. Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdział XII SIWZ, tj. 

dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale.   

 

Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w niniejszej SIWZ i  brak podstaw do 

wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt. 1 i 8  ustawy w zakresie 

wymaganym niniejszą SIWZ.  

 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 

przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  

 

 

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

w zakresie wymaganym niniejszą SIWZ , oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy w zakresie 

wymaganym niniejszą SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
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udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1. ustawy w zakresie wymaganym niniejszą SIWZ 

 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

w zakresie wymaganym niniejszą SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

 

C. Inne Dokumenty 

 

W celu dokonania oceny oferty przez zamawiającego  w kryterium ,, Doświadczenie 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” wykonawca  dołącza potwierdzone 

za zgodność z oryginałem do oferty dokumenty potwierdzające długość stażu 

wymienionej osoby(osób) w formularzu ofertowym na stanowisku kucharza/kucharki 

(w szczególności: kopie umów o pracę, kopię świadectw pracy, zaświadczenia 

zakładu/ów pracy.) Dokumenty pracowników powinny zostać zanonimizowane 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności2 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

XV. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

 

Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii 

oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie 

z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone 

                                                 
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 

wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te 

podmioty. 

 

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za zgodą 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

  

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo za zgodą 

zamawiającego w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub 

Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez 

Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę, potwierdzenie 

wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo. 

 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na 

adres: 

 Szkoła Podstawowa  nr 18  im. Macieja Rataja w Lublinie, Al. Jana Długosza 8, 

20-054 Lublin 

 adres poczty elektronicznej : michal.wach@sp18.lublin.eu 

mailto:michal.wach@sp18.lublin.eu
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 z dopiskiem; 

,,prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych  

 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” 

  

 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania powyższego wniosku. 

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 

zmiana stanie się częścią SIWZ. Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

 

W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do 

SIWZ,  

a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu 

na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem 

i związanych z tym trudności skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także 

treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej 

pocztą e-mail na adres: michal.wach@sp18.lublin.eu 

 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Michał Wach  - michal.wach@sp18.lublin.eu 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: 

trzy  tysiące złotych 00/100). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości). 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

 

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

 

Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione 

w terminie jeżeli wpłynie na konto Szkoły  przed upływem terminu składania ofert. 

mailto:michal.wach@sp18.lublin.eu
mailto:michal.wach@sp18.lublin.eu
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Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w : 

Bank PEKAO SA 15 1240 1503 1111 0010 0158 5761 

 

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach 

określonych w rozdziale XVII SIWZ, dokumenty te należy dołączyć do oferty. 

 

Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, terminu zwrotu wadium 

zawarto art.45-46 ustawy.  

 

XVIII. Termin związania ofertą 

 

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XIX. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ 

(formularz ofertowy) – w formie oryginału. 

 

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. XIII  A  

SIWZ. 

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez 

osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla 

formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać 

do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). 

 

 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do 

złożenia oświadczeń  o których mowa w rozdz. XIII  A  SIWZ oraz, w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika - również pełnomocnictwo, o którym mowa 

w rozdziale XIX lit. A ust. 3 SIWZ. 

2. Dokumenty wymienione w rozdz. XIX lit. A ust. 1  SIWZ, składane są przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.(przy czym spełnienie warunków udziału w postępowaniu musi 

wykazać przynajmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną, 

natomiast brak podstaw do wykluczenia każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną) 

3. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału SIWZ 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć 

do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: 

 Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu 

grupy wykonawców, 

 Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie 

publiczne(wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). 
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Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 

ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa 

powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy 

muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. 

 

Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów 

wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za 

granicą stosuje się odpowiednio. 

 

Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń 

i dokumentów: 

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania 

lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

 

Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

 

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

 

Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 

cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona 

własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis 

musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok 

złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca 

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 

pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego 

jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby 

składającej podpis. 

 

Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest 

zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być 

podpisane przez zobowiązane osoby. 

 

Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać 

wszystkie informacje oraz dane. 

 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

 

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz 

z załącznikami powinny być ponumerowane. 
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Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach: 

1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, 

2) informacji dotyczących ceny, 

3) terminu wykonania zamówienia, 

4) okresu gwarancji, 

5) warunków płatności. 

 

Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie 

cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

 

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie 

 

Koperta winna być zaadresowana następująco: 

 Szkoła Podstawowa  nr 18  im. Macieja Rataja w Lublinie, Al. Jana 

Długosza 8, 20-054 Lublin(sekretariat) 

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: 

 

 

„Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych  

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. 

nie otwierać przed dniem 30.10. 2018  r. godz. 12.15” 

 

WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem 

składania ofert. 

Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. 

 

 

UWAGA! 

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 

Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

 

XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa  nr 18  im. Macieja Rataja w Lublinie, Al. Jana Długosza 8, 20-054 

Lublin (sekretariat) 

Termin: 

do dnia 30.11.2020  r, do godz. 12.00. 

 Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
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Miejsce: 

Szkoła Podstawowa  nr 18  im. Macieja Rataja w Lublinie, Al. Jana Długosza 8, 20-054 

Lublin (sekretariat) 

 

Termin: 

Dnia 30.11.2020  r, godz. 12.15. 

 

3. Otwarcie ofert. 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji. 

 

Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarta w ofercie. 

 

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

Wykonawca oblicza cenę jednostkową netto  całego obiadu na podstawie 

niniejszej SIWZ. Następnie wykonawca dodaje do ceny jednostkowej należny 

podatek VAT. Otrzymaną cenę jednostkową wykonawca mnoży przez szacunkową 

ilość obiadów (130000) i otrzymany wynik wpisuje do formularza ofertowego.  

 

Wykonawca zobowiązany jest  do podania  ceny jednostkowej kosztu usługi 

wytworzenia posiłku, tj. różnicy pomiędzy ceną całkowitą obiadu a kosztem zakupu 

produktów użytych do przygotowania posiłków (wykonawca podaje cenę 

jednostkową netto i cenę jednostkową brutto kosztu przygotowania posiłku). 

Zamawiający zakłada, że cena jednostkowa wsadu do kotła wynosi  3,7  zł brutto.  

 

Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę jednostkową całkowitą  brutto 

obiadu, oraz pozostałych kosztów tj. wsadu do kotła i pozostałych kosztów.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego , czy wybór jego 

oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.  

 

Wykonawca oblicza wyżej wymienione elementy składowe ceny i cenę całkowitą   

obiadu na podstawie opisu przedmiotu zamówienia  i załącznika nr 1 do SIWZ.  

 

Otrzymane wyniki wykonawca wpisuje do formularza ofertowego. 

 

Podana cena ma charakter ryczałtowy.  

 

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Przedstawiona cena całkowita obiadu  będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru  

najkorzystniejszej  oferty, w kryterium ,,najniższa cena”. 
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KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE. 

 

1. Kryterium oceny ofert : 

Najniższa cena – 60 %. 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia     – 40 %. 

 

2. Sposób oceny ofert. 

A. Kryterium najniższa cena:  

 

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 pkt. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej wg wzoru : 

 

(n /w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, 

n – najniższa wartość z zaoferowanych, 

w – wartość z badanej oferty, 

a – znaczenie kryterium – 60  pkt.; 

 

B. Kryterium:  Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

 

W niniejszym kryterium punktowana jest długość stażu personelu  (minimum jedna 

osoba) na stanowisku kucharza/ kucharki  jakim dysponuje wykonawca. Zgodnie 

z wymaganiami niniejszej SIWZ, zamawiający określił , że osoby pracujące na 

stanowisku kucharza lub kucharki muszą być zatrudnione na umowę o pracę.   

 

Wykonawca otrzyma w niniejszym kryterium punkty na następujących zasadach:   

 

1) Wykonawca nie dysponuje personelem lub dysponuje personelem 

z doświadczeniem w zakresie pracy na stanowisku kucharza/kucharki ze 

stażem pracy krótszym niż 12  miesięcy  – 0 pkt. 

2) Wykonawca dysponuje personelem z doświadczeniem w zakresie pracy 

na stanowisku kucharza/kucharki (minimum jedna osoba) ze stażem pracy 

od  12-u miesięcy  –  do 24 miesięcy - 20  pkt. 

3) Wykonawca dysponuje personelem z doświadczeniem w zakresie pracy 

na stanowisku kucharza/kucharki (minimum jedna osoba) ze stażem pracy 

powyżej  24-ech miesięcy  - 40  pkt. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić  w formularzu ofertowym rubrykę wstawiając 

imię i nazwisko osób/osoby  posiadających doświadczenie w zakresie pracy na 

stanowisku kucharza/kucharki (minimum jedna osoba) określając długość stażu  

pracy. Ponadto wykonawca  dołącza dokumenty do oferty potwierdzające długość 

stażu wymienionej osoby (w szczególności kopie świadectw pracy, zaświadczenia 

zakładów pracy ), z których będzie wynikać okres doświadczenia zawodowego na 

stanowisku kucharza/ kucharki. Nie wypełnienie stosownej rubryki w formularzu 

ofertowym, nie podanie długości stażu, nie załączenie dokumentów 

potwierdzających długość stażu skutkować będzie nie przyznaniem punktów 

w niniejszym kryterium.  

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość 

punktów. 

 

XXII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po otwarciu 

ofert przez zamawiającego i wykonawcę oraz o formalnościach, jakie powinny 
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zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. (dotyczy 

dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ w zakresie art. 25 ust. 1 ustawy. 

 

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców  (zamieszcza na swojej 

stronie internetowej):  o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię 

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  wykonawcach, których oferty zostały 

odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 

89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, unieważnieniu postępowania – podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, 

informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy, zamawiający zawiera 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 

zamawiający uznał za niewystarczające. 

 

Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kaucji określonej 

we wzorze umowy celem zabezpieczenia należności za używane media oraz 

pomieszczenia.  
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XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ 

oraz danych zawartych w ofercie. 

 

Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na 

zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

 

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

 

Zamawiający  dopuszcza zmianę  zawartej umowy zgodnie z zapisami umowy. 

Katalog zmian dopuszczonych przez Zamawiającego we  wzorze umowy, 

stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji.  

 

XXIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie  żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki 

ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy. 

 

Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3,4,5 i 6 ustawy odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: określenie  warunków udziału  

w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opis przedmiotu zamówienia, wybór 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy.  

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

podpisu.  

 

Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się 

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

 

Zgodnie z art. 182 ust.1 pkt. 2  ustawy odwołanie wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia (wykluczenia odwołującego z postępowania 

o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, wybór najkorzystniejszej 
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oferty wykonawcy). – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie  ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa  Izby (art. 180 ust.4 ustawy). 

 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści siwz (określenie  

warunków udziału  w postępowaniu, opis przedmiotu zamówienia) wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.  

 

Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować 

zamawiającego  

w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust 2 ustawy. 

 

Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 

(art. 198b ust.2 ustawy). 

 

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej 

określone zostały w dziale VI ustawy oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 3 kwietnia 2014 r (Dz.U. 2014 poz. 964 ) w sprawie regulaminu postępowania 

przy rozpoznawaniu odwołań. 

 

XXVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być 

prowadzone tylko w walucie polskiej PLN. 

 

XXVII. Koszty udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVII. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia, wykaz pomieszczeń, wykaz sprzętu. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4. Wzór umowy 

5. Wzór formularza ofertowego  

6. Oświadczenie o grupie kapitałowej 

7. Wykaz usług 

 

 

 

Zatwierdzam 


